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עח.
אין דם מבטל דם.רבי יהודה:♦▀

נתערב בדם פסולין ־ ישפך לאמה▀עח.

בדם התמצית ־ ישפך לאמה[ת"ק]♦▀עח.

רבי אליעזר מכשיר.[רבי אליעזר]♦▀עח.

אם לא נמלך ונתן ־ כשר.▀עח.

עח.
ג

◊▀
רבי חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
ל"ש אלא שנפלו מים לתוך דם, ־ אבל נפל דם לתוך מים ־ ראשון ראשון בטל.

ולענין כיסוי אינו כן, לפי שאין דחוי במצות.רב פפא:▀◊עח.

הפיגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן ־ פטור, א"א שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו.ריש לקיש:▀◊עח.

▀◊עח.
שמע מינה תלת: ש"מ איסורין מבטלין זה את זה, וש"מ נותן טעם ברוב לאו דאורייתא, וש"מ התראת 

ספק לא שמה התראה.

עשה עיסה מן חיטין ומן אורז, אם יש בה טעם דגן ־ חייבת בחלה, ואע"ג דרובא אורזִ מתיב רבא:¿◊עח.

מדרבנן.!עח.

אי הכי, אימא סיפא:¿עח.

אדם יוצא בה ידי חובתו בפסחִ [סיפא]▀¿עח.

עח:
אלא, מין בשאינו מינו ־ בטעמא, מין במינו ־ ברובא.!◊

ונשער מין במינו כמין בשאינו מינוִ ¿◊עח:

נתערב ביין ־ רואין אותו כאילו הוא מיםדתנן:▀¿◊עח:

מאי לאו רואין אותו ליין כאילו הוא מיםִ ¿עח:

לא, רואין אותו לדם כאילו הוא מים.!◊עח:

אי הכי, בטל מיבעי ליהִ ¿◊עח:

רואין אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיהה מראהו ־ כשר, ואם לאו ־ פסולִ ועוד תניא, רבי יהודה:▀¿◊עח:

תנאי היא!◊עח:

ֹ דתניא: [ת"ק]▀!◊עח: דלי שיש בו יין לבן או חלב והטבילו ־ הולכין אחר הרוב

רואין אותו כאילו הוא יין אדום, אם דיהה מראהו ־ כשר, ואם לאו ־ פסול.רבי יהודה:▀!◊עח:

ורמינהי:▀¿◊עח:
דלי שהוא מלא רוקין והטבילו ־ כאילו לא טבל, מי רגלים ־ רואין אותו כאילו הן מים, מלא מי חטאת ־ 

 ֹ עד שירבו המים על מי חטאת

מאן שמעת ליה דאית ליה רואין? רבי יהודה וקתני דסגי ליה ברובאִ ¿עח:

ֹ אביי:!◊עח: לא קשיא: הא דידיה, הא דרביה
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